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Wanneer begin december de kerstverlichting in Sint-Lenaarts en omstreken werd ontstoken begon er in de
school een drukke maar mooie tijd. De Sint en zijn helpers brachten zoals alle jaren een bezoek aan de school
en nog voor de heilige man weer op zijn stoomboot richting Spanje zat, werden er ijverig toetsen ingevuld en
nieuwjaarsbrieven geschreven of uit het hoofd geleerd. Daarnaast schoten onze “koekenbakkers” aan het
werk om koekjes te bakken in het kader van “de warmste week” (voor de goede doelen : VZW Feestvarken en
VZW Boks) en verschenen er kerstbomen en stalletjes
in de klas en werd er “adventsgewijs” afgeteld naar
Kerstmis.
Met een sfeervolle kerstdrink sluiten we dit jaar af en
zeggen we een welgemeende “dankjewel” aan alle
kinderen, leerkrachten en ouders voor hun inzet en
toffe samenwerking tijdens het voorbije jaar.
Aan allen een vredevolle Kerst en mijn allerbeste
wensen voor een gelukkig, maar vooral gezond 2018!
Van harte,
Koen Van Echelpoel
Directeur
1. Foto’s website.

- Kerst in instapklas – Integratie 5-jarigen en 1ste leerjaar : knikkerbanen maken
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 10 januari : fruitdag!
- Donderdag, 11 januari ‘Oog voor Lekkers’ : bananen!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 2de leerjaar op maandag, 8 januari 2018. Vergeet jullie
zwemgerief niet. De bus vertrekt stipt om 13.u00 naar Hoogstraten.
3. Nieuws van de leerkrachten.
- De kleuters van juf Rein en juf Angie (wijkschool) werken rond het thema ‘Kikker in de kou’! Wie thuis dit
boek heeft mag dit meebrengen naar de school. (naam vermelden a.u.b.)
- Juf Hilde (instap) en haar kleuters verwelkomen de nieuwe instappertjes!
- De kleuters van juf Annabelle (1KA) gaan het nieuwe jaar rustig beginnen en werken een weekje zonder
thema.
- Brrrr, het wordt nog koud in de klas van Juf Lief (12KB) en haar kleuters. Zij werken na de vakantie rond
het thema ‘Winter’. Zij hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Diane (2KA) werken na de vakantie een weekje themaloos. Zij vieren die week ook de
jarigen van de vakantie, deze kleuters kregen hun kroon al mee naar huis en mogen die na de vakantie terug
meebrengen.
- De kleuters van juf Katia (3KA) werken na de vakantie rond ‘proefjes i.v.m. kleur’.

Kleuters die een caleidoscoop hebben mogen die meebrengen; (naam vermelden a.u.b.) Wie thuis een
slazwierder heeft die niet meer gebruikt wordt, mag die ook meebrengen. Wij gaan er verf mee mengen.
- De kleuters van juf Christel (3KB) gaan na de vakantie werken rond ‘Spelen met kleuren’. Kleuters die thuis
een caleidoscoop hebben mogen dit meebrengen. (naam vermelden a.u.b.)
4. Jaarlijkse vlaaienslag van de ouderraad.
Het wordt weer smullen geblazen want de jaarlijkse vlaaien en wafels komen er weer aan op vrijdag 2
februari 2018. We hebben dit jaar gekozen voor de smakelijke Limburgse vlaaien, bewaarwafels, frangipane,
schilfertruffels en een appelcake. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor de aankoop van nieuw
educatief materiaal voor de school. In de loop van het schooljaar houden we jullie op de hoogte van wat we
dit schooljaar met de opbrengst van onze diverse activiteiten realiseerden. Vorig schooljaar hebben we
onder meer een evenwichtsparcours, loopfietsen voor de wijkschool en een nieuw geluidsinstallatie
gesponsord.
Jullie krijgen bij deze nieuwsbrief een bundeltje met de nodige informatie. Gelieve deze goed te lezen, de
instructies te volgen en zeker je telefoonnummer in te vullen zodat wij, indien het nodig moest zijn, jullie
gemakkelijker kunnen contacteren. Bezorg alles terug aan de juf/meester in een gesloten enveloppe, ten
laatste op maandag 22 januari 2018. Alvast bedankt voor jullie inzet! Weet dat dit geen verplichting met
zich meebrengt. Voor diegene die nog extra formulieren willen, kunnen deze bundel op de website van de
school terugvinden.
5. Juf. Sandrien terug op school.
Na de kerstvakantie neemt juf. Sandrien, na haar ouderschapsverlof, haar taak terug op in onze school. Zij
vervangt dan juf. Ann (Vercauteren) die het afgelopen trimester aan onze kinderen van 2B heeft lesgegeven.
Omdat juf. Sandrien start in een 4/5de opdracht zal de klas, op woensdagochtend, worden opgevangen door
juf. Lies (Rombouts).
6. Onze school nam deel aan de “warmste week”.
De

voorbije

weken

hingen

er

regelmatig

heerlijke

koekjesgeuren in onze schoolgebouwen. Van onze kleinste
kleuters tot onze grootste “gabbers” van de lagere
school… iedereen was in de ban om mee te doen aan de
ketnetkoekenbak.
Woensdagmiddag was telkens het moment van de verkoop
en hiervan werd er zelfs verslag uitgebracht op televisie.
Onze actie heeft uiteindelijk heel wat opgebracht!
We zijn trots en fier om te kunnen zeggen dat we 300 euro kunnen schenken aan VZW Boks en 1756 euro aan
VZW Feestvarken. In het totaal heeft onze koekenbak dus 2056 euro opgebracht! Dat is dubbel zoveel als
vorig jaar…
Hartelijk dank aan al onze “bakkers” en ook aan de gulle kopers!

Een prettig kerstverlof en tot volgend jaar!
Het schoolteam.

